
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Logística e Infraestrutura

Termo de Referência SEI-GDF - IBRAM/PRESI/SUAG/DILOG  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 01/2017

IBRAM-DF e SEMA-DF

O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -
IBRAM e a SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAl - SEMA-DF convocam
as empresas interessadas em par cipar do CHAMAMENTO PÚBLICO, autuado no Processo
Administra vo SEI nº 00391-00010741/2017-62, conforme especificações con das no Anexo I –
TERMO DE REFERÊNCIA, no qual constam as descrições, características, prazos, condições, obrigações
e demais informações.

O presente procedimento será regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
pelo Decreto Distrital nº 33.788/2012, pela Lei nº 8.245/1992, além das demais normas per nentes,
observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus anexos. A contratação direta
será efe vada com base no inciso X, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, que faculta ao administrador
público a realização de dispensa de licitação.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Edital de Chamamento Público é a prospecção, junto ao mercado
imobiliário, de propostas técnicas que atendam aos requisitos mínimos especificados no Termo de
Referência e seus anexos para locação de imóvel para sediar o Ins tuto Brasília Ambiental - IBRAM-
DF e a Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-DF.

2. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

2.0.1. As propostas deverão ser entregues até o prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do
primeiro dia ú l da data de publicação do edital  na sede do IBRAM, localizada no Setor de Edi cios
Públicos Norte -  SEPN 511, Bloco "C", Ed. Bi ar IV. Brasilia  - DF  -  CEP: 70.750-543, andar térreo,
Protocolo, tendo como destinatário a Diretoria de Logística e Infraestrutura  - DILOG/SUAG/IBRAM.

2.0.2. As propostas não poderão ter emendas, rasuras ou entrelinhas.

2.0.3. As propostas deverão estar datadas, conter nome ou razão social, CPF ou CNPJ, banco,
conta corrente e agência (código e endereço),  dados do LOCADOR ou de seu representante legal,
endereço completo, telefone, fax e e-mail, conter todos os dados do imóvel e deverão estar assinadas.

2.0.4. Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com
validade não inferior a 90 (noventa) dias.

2.0.5. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas que direta ou
indiretamente sejam decorrentes da contratação de locação do imóvel e deverá ser discriminado o
seguinte: - Preço de locação por m² de área construída, área ú l disponível no imóvel,
especificações do imóvel, com apresentação de Memorial Descri vo, Fotos, Folders e desenhos de
arquitetura e prazo para execução das adaptações necessárias.

2.0.6. Devem ser considerados na proposta os valores mensais e anuais da locação.

2.1. Documentos que devem acompanhar a proposta:

2.1.1. Documento que comprove ser eventual intermediário (imobiliária), seja pessoa sica ou
jurídica do proprietário do imóvel”;

2.1.2. Cópia auten cada do CPF e da Carteira de Iden dade do proprietário do imóvel, bem
como comprovante de residência e Cer dão de Nada Consta emi da pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região, pelo Tribunal de Jus ça do Distrito Federal e dos Territórios e pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região;

2.1.3. Dois números de telefone para estabelecer-se contato com o proprietário do imóvel;

2.1.4. Certidão negativa de IPTU do imóvel;

2.1.5. Certidão de quitação com taxas;

2.1.6. Cer dão de regularidade do proprietário do imóvel junto à Fazenda Pública Federal e à
do Distrito Federal;

2.1.7. Cópia da documentação dominial do imóvel (habite-se, escritura e cer dão atualizada
do Registro Geral de Imóveis - RGD, livre de quaisquer ônus;

2.1.8. Projeto de arquitetura do imóvel (planta baixa de todos os pavimentos), impressa em
escala 1:50 e em meio digital, arquivo com extensão DWG;

2.1.9. Documento contendo todas as áreas (m²) que compõem a edificação (descrição
minuciosa do imóvel, localização, área sica, instalações existentes, informação da idade real do
imóvel, etc);

2.1.10. Registro fotográfico do imóvel (interno e externo), que permita visualizar suas
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características e condições atuais de conservação;

2.1.11. Caso haja obrigação de pagamento de despesas de condomínio, encaminhar a
instituição ou convenção de condomínio e das Atas que tratem de taxas de condomínio;

2.1.12. Termo ou Declaração se responsabilizando pelas adequações que se façam necessárias
para que o IBRAM  e SEMA possa se instalar no imóvel.

3. DA VALIDADE DO CHAMAMENTO

3.1. Este Edital Chamamento tem validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua
publicação, admitida a prorrogação por igual período, conforme preconiza a Lei nº 8.666/93.

3.2. Dentro do período de validade do Edital Chamamento as empresas proponentes podem
ser chamadas a renovarem as condições das propostas ofertadas, a critério da Administração.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO

4.1. Qualquer cidadão ou interessado poderá impugnar o presente Edital por eventuais
irregularidades, ficando para tanto estabelecido o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos
após a publicação deste Edital para protocolar o pedido de impugnação.

4.2. O IBRAM deverá julgar e responderá ao pedido de impugnação em até 5 (cinco) dias
úteis.

5. DA COMUNICAÇÃO

5.1. Informações complementares podem ser solicitadas pelo telefone 61-3214-5669, falar
com Maiara Borges ou Flavio Madriles, no horário das 9h às 12h e das 13h às 18h, ou por meio  do 
endereço  eletrônico  e-mail:  maiara.borges@ibram.df.gov.br  ou flavio.madriles@ibram.df.gov.br

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. O extrato deste edital será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e estará
disponível na íntegra no site do IBRAM-DF (h p://www.ibram.df.gov.br/licitacoes-e-contratos) para
visualização e download.

6.2. O resultado desta procura de imóveis será publicado no DODF e, posteriormente, será
convocado o seu proprietário/procurador para a formalização do contrato, na forma da Lei.

6.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria do
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

6.4. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:

6.5. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

6.6. ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

7. DO OBJETO

7.1. Locação de imóvel de terceiros para instalação da Sede do Ins tuto do Meio Ambiente e
dos Recursos Hidrícos do Distrito Federal - Brasília Ambiental -  IBRAM/DF e da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente – SEMA/DF, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

8. DO PLANO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES ANUAL

8.1. Demanda não incluída no PACC 2017, entretanto, tendo em vista os constantes
alagamentos pelos quais a região da SEPN 511 está sujeita por sua condição geográfica, a falta de
espaços cole vos como auditório e salas de reunião, entre outros fatores que atualmente não
atendem as necessidades do órgão, surgiu a necessidade da contratação.

9. DA JUSTIFICATIVA E DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA

9.1. Sabe-se que a necessidade de mudança do Edi cio Sede do IBRAM é iminente, tendo
em vista os constantes alagamentos pelos quais a região da SEPN 511 está sujeita por sua condição
geográfica, a falta de espaços cole vos como auditório e salas de reunião, entre outros fatores que
atualmente não atendem as necessidades do órgão.

9.2. Com relação aos alagamentos ocorridos nos anos de 2012 e 2014, ressalta-se que o
IBRAM e a SEMA/DF suspenderam as suas a vidades por conta do risco iminente de acidentes de
trabalho, riscos de choque elétrico e pela própria necessidade de limpeza e higienização de das
instalações, o que acarretou em prejuízos à sociedade, dado que o atendimento ao público e demais
atividades foram suspensas.

9.3. Assim, dada a inexistência ou indisponibilidade de bem imóvel pertencente ao Distrito
Federal que atenda às necessidades do serviço conforme manifestação da SEPLAG-DF (2974080) e,
considerando que os alagamentos das áreas adjacentes ao IBRAM e SEMA, bem como as inundações
de suas dependências configuram-se risco de alta gravidade, pois apesar de eventuais, tem grande
potencial de dano tanto para os bens dos citados órgãos quanto para os servidores, faz-se essencial a
mudança de sede dos órgãos.

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1. O critério de julgamento que será adotado será o de menor preço por item, em
atenção ao art. 45, inc. I, da Lei nº 8.666/1993.
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10.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências
con das neste Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância
com o disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.

11. DAS ESPECIFICAÇÕES E EXECUÇÃO DO SERVIÇO

11.1. As especificações estão estabelecidas abaixo:

11.2. Requisitos mínimos e necessários para atender as necessidades do IBRAM-DF:

11.3. Características Técnicas da Edificação:

11.3.1. A edificação que irá sediar o IBRAM-DF e a SEMA-DF deverá ter, no mínimo, 7.000 (sete
mil )m², dedicados exclusivamente à área de escritório, sendo 1.270 (mil duzentos e setenta) m²
dedicados à SEMA-DF e 5.730 (cinco mil setecentos e trinta) m² ao IBRAM-DF e, no mínimo, 2.700 
(dois mil e setecentos) m² para as áreas de circulação e acesso, sanitários, vagas de garagem,
bicicletário, ves ários, depósitos etc, sendo 120 (cento e vinte) m² dedicados à SEMA-DF e 2.580
(dois mil quinhentos e oitenta) m² dedicados ao IBRAM/DF totalizando uma área mínima de 9.700
(nove mil e setecentos) m².

11.3.2. Estar localizada, preferencialmente, na área central do Distrito Federal, o Plano Piloto,
considerado aqui para os fins deste Termo de Referência as seguintes regiões Administra vas:
Brasília (Asa Sul, Asa Norte, Setores Bancários Sul e Norte, Setores Hoteleiros Sul e Norte, Setores
Comerciais Sul e Norte, Setores de Autarquias Sul e Norte, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, Lago Sul,
Lago Norte e
Setor de Indústrias Gráficas), Setor de Indústria e Abastecimento, que possa ser atendida pela rede
corporativa metropolitana do GDF (GDFNET).

11.3.3.  Inserção em área da malha urbana bem assistida pelo sistema de transporte público;

11.3.4. Disponibilidade de estacionamentos privados e públicos, para atender as necessidades
do público, dos servidores e dos usuários em geral – no edi cio e ou proximidades –, assim como,
local com malha viária de fácil fluxo representa maior segurança e qualidade para os visitantes e
servidores;

11.3.5. Existência de diversidade de estabelecimentos comerciais e de serviços, nas
proximidades;

11.3.6. Possibilidade de existência de sistemas naturais de iluminação e ven lação para maior
qualidade do ar, conforto dos ambientes internos e menor custo de operação, conforme preconiza a
Lei nº 4.770/2012.

11.3.7. Boa qualidade dos elementos constru vos e de acabamentos da edificação, adequados
e duráveis, incluindo as instalações técnicas (elétrica, hidráulica, sanitária, pluviais, lógica etc)

11.3.8. Pavimentos em vão livre, para permi r ambientes flexíveis, com possibilidade de
abrigar diversos arranjos em relação a diferentes conceitos de administração e maior o mização da
área disponível;

11.3.9. Áreas de convivência, inclusive abertas, principalmente no térreo e na cobertura, que
possam proporcionar ambiente de trabalho es mulante e confortável, contribuindo para o bom
desempenho dos servidores, com espaços de convívio e a vidades complementares, de modo a
estimular sua integração social, saúde e qualidade de vida;

11.3.10. Possibilidade de implantação de auditório e/ou salas de reunião/eventos,
preferencialmente flexíveis em termos de dimensionamento;

11.3.11. Vagas de garagem cobertas e fechadas, garan ndo a segurança da frota oficial, tendo,
no mínimo 98 (noventa e oito), sendo 58 (cinquenta e oito) vagas des nadas para o IBRAM/DF e
40 (quarenta) vagas para a SEMA-DF;

11.3.12. Bicicletário interno com vestiário próprio;

11.3.13. Medição do consumo de energia e água integrados ao sistema de supervisão predial,
com possibilidade de cálculo independente do consumo, por pavimento ou mesmo por setor em um
mesmo pavimento;

11.3.14. Sistema de ar-condicionado VRF com controle setorizado de temperatura ou sistema
similar;

11.3.15. Elevadores de alto desempenho com sistema de antecipação de chamada, que
proporciona menor tempo de espera e maior economia no consumo de energia;

11.3.16. Carga elétrica integralmente articulada a geradores de energia;

11.3.17. Sistema de exaustão com controle de CO² nos subsolos;

11.3.18. Cabeamento estruturado, conforme a norma EIA/TIA 568

11.3.19. Espaço para Datacenter com área mínima de 40m² (Piso elevado ou eletrocalhas,
energia para alimentação dos equipamentos de rede e servidores, ar condicionado, geração e
manutenção da energia, elementos de detecção e combate a incêndio que não coloquem em risco a
continuidade das atividades, segurança e controle de acesso),

11.3.20. Área para ocupação dos arquivos corrente e intermediário de, no mínimo 190 m², sendo
que nenhuma tubulação de água pode percorrer o interior dos depósitos, com exceção daquelas
destinadas aos aspersores automáticos para a extinção de fogo;

Termo de Referência 7 (2974829)         SEI 00391-00010741/2017-62 / pg. 3



11.3.21. Espaço de no mínimo cerca de 140 m² (cento e quarenta metros quadrados) para o
acervo técnico (biblioteca). 

11.3.22. Área para atendimento ao público, que comporte, no mínimo 15 (quinze) guichês de
atendimento;

11.3.23. Espaço reservado para almoxarifado e patrimônio de, no mínimo 250 (duzentos e
cinquenta) m²;

11.3.24. Espaço reservado para descanso de motoristas de, no mínimo 45 (quarenta e cinco) m²;

11.3.25. Deverá ser observado o disposto na Norma Técnica NBR 9050:2015 – Acessibilidade a
Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, editada pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas, bem como, deverá ser atendida, plenamente, a legislação aplicável, principalmente,
o Código de Edificações do Distrito Federal (Lei nº 2.105/98, de 08 de outubro de 1998 e suas
alterações – Dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal e Decreto nº 19.915/98, de 17
de dezembro de 1998 e suas alterações – Regulamenta a Lei nº 2.105).

11.3.25.1. Quanto ao LICENCIAMENTO LEGAL da edificação, a mesma deverá apresentar a Carta
de Habite-se, que estabelece que a mesma apresenta condições plenas de uso, de forma segura e
legal. Tal documento pressupõe que o projeto da edificação foi devidamente aprovado e que sua
execução atende ao disposto no Alvará de Construção, bem como, que a edificação foi previamente
vistoriada pelos órgãos competentes e concessionárias do Distrito Federal, tais como, AGEFIS,
CBMDF, CAESB e CEB. Além disso, a documentação regular do imóvel deve ser composta por:

11.3.25.2. Escritura do imóvel, Cer dão de Registro do Imóvel, Comprovantes de pagamento do
IPTU/TLP, laudo técnico do Engenheiro Civil Responsável registrado no CREA ou de Arquiteto
registrado no CAU/DF atestando o bom estado de conservação do imóvel, anotação de
Responsabilidade Técnica registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia -  CREA;

11.3.25.3. A locação do imóvel des nado a abrigar a sede do IBRAM e a SEMA-DF deverá ser
objeto de vistoria prévia (Laudo de Vistoria da AGEFIS) para fins de avaliação das condições de
segurança e de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. Esta vistoria
deverá ser realizada por Auditor de A vidades Urbanas, Especialização Obras, do quadro do Governo
do DF, ou servidor dos próprios órgãos, que tenham capacidade para tal, conforme Decreto nº
33.788/2012 e será objeto de laudo técnico que fará parte do processo de locação;

11.3.26. O imóvel deverá conter, preferencialmente, ao menos 1 (uma) sala com isolamento
acústico para as oi vas e acareações da Comissão de Sindicância e Processo Administra vo
Disciplinar - CPSPAD, com capacidade para 12 (doze) pessoas;

11.3.27. Todas as instalações elétricas e hidráulicas (incluindo os sanitários, ves ários, copas e
demais espaços), deverão ser entregues instalados e em pleno funcionamento. Caso sejam verificadas
pendências na entrega do imóvel, o LOCADOR deverá executar os reparos e adequações às suas
expensas;

11.3.28. Programação visual de comunicação interna com a edificação, adaptada ao layout
fornecido pelo IBRAM e pela SEMA-DF, por meio de placas de indicação dos sanitários, saídas de
emergência, entrada e saída do prédio, elevadores, ex ntores de incêndio, avisos proibi vos e de
alerta, dentre os demais necessários à segurança, facilidade de acesso e locomoção dentro do imóvel;

11.3.29.  O imóvel deverá ser entregue com comprovação de dede zação/ desra zação
completa aplicada a menos de 03 (três) meses ou deverá ser aplicada dede zação/
desra zação/desinse zação dentro de prazo a ser estabelecido entre as partes, com custas as
expensas do LOCADOR;

11.3.30. Possuir, no que couber e forem aplicáveis, de acordo com as exigências previstas na Lei
nº 2.105/1998 e Decreto Distrital nº 19.915/1998, sistemas de Proteção contra Incêndio e Pânico das
Edificações do Distrito Federal para imóveis de uso comercial, de escritórios e de prestação de
serviços, de modo a garantir a segurança dos servidores e do patrimônio público

11.3.31. Edi cio com soluções de sustentabilidade aplicadas à arquitetura e construção civil,
preferencialmente dotadas de certificação, tais como:

Projeto luminotécnico racional e de alto desempenho;

Orientação da edificação de acordo com a melhor insolação e ven lação natural, para
proporcionar maior conforto ambiental e eficiência energética;

Sistema de climatização inteligente;

Equipamentos de baixo consumo energético;

Elevadores inteligentes;

Sistema de retardo de contribuição de águas pluviais;

Aproveitamento de águas pluviais;

Reaproveitamento de águas cinza residuais do sistema de ar-condicionado;

Utilização de materiais de baixo impacto ambiental;

Destinação adequada dos resíduos da construção;
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Espaços adequados para armazenamento e triagem de resíduos recicláveis.

11.3.32. Caso a edificação não apresente todas as caracterís cas e especificações
previstas no Termo de Referência, mas mesmo assim seja a escolhida, o LOCADOR terá um
prazo de até 30 (trinta) dias para adaptá-las. Neste caso, deverá apresentar termo se
responsabilizando pelas adequações junto com a proposta, conforme Iayout a ser apresentado
pelo LOCATÁRIO, sem
qualquer ônus ao LOCATÁRIO. O prazo para as adaptações poderá ser alterado, no todo ou para
cada item, podendo este prazo ser prorrogado mediante aceite de justificativa pelo LOCATÁRIO.

11.4. Normas de Segurança e Medicina do Trabalho:

11.5. NR-08 Edificações; NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-23
Proteção contra Incêndios; NR-24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; e, o
Manual de Saúde e Segurança do Trabalho do GDF, os requisitos mínimos e necessários, para atender
as necessidades deste Instituto, em relação a Segurança do Trabalho.

NR-08 Edificações:

ITENS RECOMENDAÇÕES

Pé direito
Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto de no mínimo 3,00m. A critério da autoridade competente em Segurança e
Medicina do Trabalho, poderá ser reduzido esse mínimo, desde que atendidas as condições de iluminação e conforto térmico
compatíveis com a natureza do trabalho.

Saliências Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências ou depressões que dificultem a circulação de pessoas ou materiais.

Aberturas As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos.

Locais de
circulação

Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, serão empregados
materiais ou processos antiderrapantes.

Guarda-
corpo

Deve seguir os seguintes requisitos: ter altura de 0,90m (noventa cen metros), no mínimo a contar do nível do pavimento; quando for
vazados, os vãos do guarda-corpo devem ter, pelo menos uma das dimensões igual ou inferior a 0,12m (doze cen metros); ser de
material rígido e capaz de resistir ao esforço horizontal de 80 kg/m² (oitenta quilogramas força por metro quadrado).

Partes
externas

Devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais rela vas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e
condicionamento acústico,resistência estrutural e impermeabilidade.

Piso e
paredes

Devem ser, sempre que necessários impermeabilizados e protegidos contra a umidade.

Coberturas
Andares acima do solo, tais como mezaninos, terraços, balcões, compar mentos para garagens e outros que não forem vedados por
paredes externas, devem dispor de rodapé e guarda-corpo de proteção contra quedas.

Insolação As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de modo a evitar insolação excessiva ou falta de insolação.

Conforto
Térmico

I. todos os ambientes deverão possuir ven lação, umidade rela va do ar e temperatura que gerem conforto térmico salubre aos
servidores e demais usuários, preferencialmente através de meios naturais;
II. nos ambientes em que for implantada a clima zação ar ficial via ar-condicionado, deverão atender plenamente às normas sanitárias
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no que diz respeito à localização no ambiente, plano de manutenção e garan as
de qualidade do ar.

NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade:

ITENS RECOMENDAÇÕES

Documentação

Ter acesso a todos os prontuários e documentações que respalde a existência de Projeto Elétrico de Edificação e que os
mesmos estejam atualizados e de acordos com normas e diretrizes pré-estabelecidas.

Os órgãos e en dades da Administração Pública Distrital estão obrigados a manter esquemas unifilares atualizados das
instalações elétricas dos seus ambientes com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e
dispositivos de proteção.

NR-23 Proteção contra Incêndios

ITENS RECOMENDAÇÕES

Proteção
contra
incêndio

Saídas suficientes.

Saídas
Os locais de trabalho devem possuir saídas, em número suficiente. A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,20m e
não poderá ser para o interior do local de trabalho.
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Acesso
Onde não é possível o acesso imediato às saídas, deve haver, circulações internas ou corredores de acesso con nuos e seguros,
com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros).

Distância das
saídas

Dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho não se tenha de percorrer distância maior que 15,00m (quinze
metros) nas de risco grande e 30,00m (trinta metros) nas de risco médio ou pequeno.

Situação
As saídas e as vias de circulação não devem comportar escadas nem degraus. OBS: Escadas em espiral, de mãos ou externas de
madeira, não serão consideradas partes de uma saída.

Rampas Os pisos, de níveis diferentes devem possuir rampas que os contornem suavemente.

Abertura das
portas

Todas as portas de batente, tanto as de saída como as de comunicações internas, abertas no sen do da saída e situadas de tal
modo que, ao se abrirem, não impeçam as vias de passagem.

Material de
construção

Todas as escadas, plataformas e patamares devem ser feitos com materiais incombustíveis e resistentes ao fogo.

Portas das
escadas

As portas que conduzem às escadas estão dispostas de maneira a não diminuírem a largura efetiva dessas escadas.

Obstáculos
nas saídas

Não devem possuir qualquer obstáculo, mesmo ocasional, que entrave o seu acesso ou a sua vista.

Pontos de
acionamento

Cada pavimento do estabelecimento deve prover de um número suficiente de pontos de acionamento, em lugar visível e no interior
de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico, facilmente quebrável.

Documentação

Em relação à proteção contra incêndios, todos os órgãos e entidades da Administração
Pública Distrital deverão possuir:

sistema de proteção contra incêndio;

alvará de licença para funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF.

NR-24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Dimensões
mínimas dos
sanitários

Áreas des nadas aos sanitários deverão atender às dimensões de metragem de 1,00m² (um metro quadrado), para cada sanitário,
por 20 (vinte) operários em atividade.

Uso dos
sanitários

As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo.

Paredes dos
sanitários

As paredes dos sanitários deverão ser construídas em alvenaria de jolo comum ou de concreto e reves das com material
impermeável e lavável.

Piso dos
sanitários

Os pisos deverão ser impermeáveis, laváveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de escoamento providos de sifões
hidráulicos, sem ressaltos e saliências.

Vasos
sanitários

Os vasos sanitários deverão ser sifonados e possuir caixa de descarga automá ca externa de ferro fundido, material plás co ou
fibrocimento.

Instalação de
mictório

O mictório deverá ser de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermeável, provido de aparelho de
descarga provocada ou automática, de fácil escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformação do tipo calha ou cuba.

Janelas em
Instalações
Sanitárias 

As janelas das instalações sanitárias deverão ter caixilhos fixos, inclinados de 45º (quarenta e cinco graus), com vidros inclinados
de 45º (quarenta e cinco graus), incolores e translúcidos, totalizando área correspondente a 1/8 (um oitavo) da área do piso.

Instalação de
lavatórios

Os lavatórios poderão ser formados por calhas reves das com materiais impermeáveis e laváveis, possuindo torneiras de metal,
po comum, espaçadas de 0,60m (sessenta cen metros), devendo haver disposição de 1 (uma) torneira para cada grupo de 20

(vinte) trabalhadores.

Instalação
hidráulica

A rede hidráulica será abastecida por caixa d’água elevada, e contar com reserva para combate a incêndio de acordo com
posturas locais.

Água potável
Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhadores água potável, em condições higiênicas, sendo proibido o
uso de recipientes coletivos.

Disponibilização
de água

Suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 (um quarto) de litro (250ml) por hora/homem trabalho;

Quan dade de
Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, 1 (um) lavatório para cada 10 (dez) servidores nas a vidades ou operações
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Quan dade de
lavatórios

insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou que provoquem
sujidade.

Quan dade de
chuveiro

Será exigido 1 (um) chuveiro para cada 10 (dez) servidores nas a vidades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com
exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou que provoquem sujidade, e nos casos em que
estejam expostos a calor intenso.

Manual de Saúde e Segurança do Trabalho do GDF - CAPÍTULO XXI -Transporte,
Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Os poços de elevadores e monta-cargas deverão ser cercados, solidamente, em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos
pavimentos.

Quando a cabina do elevador não es ver no nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou outros disposi vos
convenientes.

As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte
centímetros) de largura e devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.

As áreas externas e internas de circulação de máquinas e veículos devem estar amplamente sinalizadas conforme prevê o Capítulo deste Manual que
trata da sinalização de segurança.

Manual de Saúde e Segurança do Trabalho do GDF - CAPÍTULO XXIV Ergonomia

Condições ambientais de trabalho

Nos locais de trabalho em que são executadas a vidades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, tais como salas de controle,
laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto:

níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no Ins tuto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO;

índice de temperatura efetiva entre 20ºC (vinte) e 23ºC (vinte e três graus centígrados);

velocidade do ar não superior a 0,75 m/s; 

umidade relativa do ar não inferior a 40% (quarenta por cento).

Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes
excessivos.

Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413,
norma brasileira registrada no INMETRO.

12. DA VISTORIA

12.1. Para fins de aprovação do imóvel a ser locado, será criado um Grupo de Trabalho, com
membros do IBRAM/DF e da SEMA/DF que analisará os documentos, caracterís cas e localização do
imóvel, devendo, necessariamente fazer parte da equipe um engenheiro civil com registro no CREA-DF
ou arquiteto registrado no CAU-DF com vistas à elaboração de laudo técnico atestando o bom estado
de conservação do imóvel selecionado.

13. DO CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

13.1. O recebimento dos serviços será condicionado à conferência, avaliações
quan ta vas/qualita vas e aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar e corrigir eventuais
vícios, defeitos ou incorreções porventura iden ficados, na forma prevista neste Termo de Referência
e na Lei º 8.666/1993.

14. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

14.1. Entregar ao IBRAM e à SEMA o imóvel em estado de servir ao uso a que se des na, bem
como lhe garan r as condições sicas para o bom funcionamento da sede, durante a vigência do
Contrato;

14.2. Arcar com o pagamento de impostos, incluindo o IPTU/TLP, taxas, prêmio de seguro,
despesas extraordinárias de condomínio e demais despesas de responsabilidade do LOCADOR que
incidam ou venham a incidir sobre o imóvel;

14.3. Arcar com as eventuais manutenções corre vas, obras, reformas e/ou reparos a serem
efetuadas no imóvel, quando decorrentes de seu processo constru vo e dos materiais empregados,
bem como as decorrentes de eventuais vícios ou defeitos que venham a ser encontrados, mesmo após
a assinatura do contrato de locação, em conformidade com a Lei Federal n° 8.245, de 18 de outubro de
1991;

Termo de Referência 7 (2974829)         SEI 00391-00010741/2017-62 / pg. 7



14.4. Caso haja taxa condominial, deve ocorrer acerto prévio entre as partes, sendo
especificados e detalhados todos os serviços e/ou materiais que serão incluídos na cobrança dessa
taxa;

14.5. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou
dação em pagamento, o LOCATÁRIO inicialmente terá preferência para aquisição do imóvel em
questão, caso haja interesse da administração em igualdade de condições com terceiros, devendo o
LOCADOR dar-lhe conhecimento do negócio, mediante no ficação judicial ou extrajudicial, no prazo
mínimo de 6 (seis) meses;

14.6. Faturar mensalmente a despesa com locação do imóvel do mês vencido ao IBRAM  e
SEMA, destacando em separado, se houver, as despesas com condomínio;

14.7. O LOCADOR deverá manter, durante toda a vigência contratual, às suas expensas,
contrato de manutenção do sistema de elevadores, do sistema de ar condicionado - incluindo 
manutenção  corre va,  preven va,  subs tuição  de  peças  e equipamentos  - e de limpeza do
sistema de ar condicionado, incluindo seus equipamentos, dutos, entradas e saídas de ar, vazamentos
de pias, torneiras e sanitários, etc;

14.8. O LOCADOR deverá implantar, manter e executar um Plano de Manutenção, Operação e
Controle  - PMOC (adotado para o sistema de clima zação de condicionadores de ar). Este Plano deve
conter a iden ficação do estabelecimento que  possui  ambientes  clima zados,  a  descrição  das 
a vidades  a  serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem
adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para garan a de segurança  do 
sistema  de  clima zação  e  outras  de  interesse,  conforme especificações con das no Anexo 1 do
Regulamento Técnico (Portaria n° 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998) e NBR 13971/97 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT;

14.9. Os equipamentos existentes na edificação, que provoquem ruídos, devem atender aos
parâmetros da NBR 10152 -  Níveis de Ruído para conforto acús co, devendo o LOCADOR apresentar
laudos anuais com as avaliações per nentes, a fim de comprovar a permanência das condições
iniciais estabelecidas;

14.10. Instalação de sistema de ven lação e exaustão forçada, onde se fizer necessário, ex:
subsolos, copa, de acordo com layout fornecido pelo IBRAM e SEMA;

14.11. O LOCADOR deverá contratar, as suas expensas, seguro obrigatório do imóvel
incluindo: cobertura básica simples (compreende as coberturas de incêndio, queda de raio dentro do
terreno segurado e explosão de qualquer natureza) e cobertura básica ampla (compreende coberturas
para quaisquer eventos que possam causar danos materiais ao imóvel segurado, exceto os
expressamente excluídos; (O Decreto Lei n°  73/66 e a Lei  n° I0.406/2002 estabeleceram que é
obrigatória  a contratação de seguro, para a edificação OU o conjunto de edificações, abrangendo
todas as unidades autônomas e partes comuns, de seguro contra o risco de incêndio ou destruição,
total ou parcial) Fonte; sitio da Susep;

14.12. O LOCADOR deverá disponibilizar o imóvel, nas condições previstas e acordadas, de
acordo com as caracterís cas e especificações deste Termo de Referência, em prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados a par r da data de assinatura do Contrato, podendo este prazo ser prorrogado
mediante aceite de justificativa pelo LOCATÁRIO;

14.13. Autorizar o LOCATÁRIO a realizar, por sua própria inicia va, a expansão e/ou
modificação das redes de dados, voz e elétrica estabilizada para instalação de equipamentos de
informá ca, em função da demanda, conforme seus próprios critérios técnicos, tendo como base o
padrão das instalações existentes no IBRAM. As expansões não serão incorporadas ao imóvel;

14.14. Autorizar o LOCATÁRIO a realizar, por sua própria inicia va, modificações do layout
definido e fornecido inicialmente ao LOCADOR;

14.15. Prestar a locação do imóvel em estrita conformidade com as caracterís cas e
especificações exigidas no Termo de Referência, bem como naquelas resultantes da proposta;

14.16. Indenizar qualquer prejuízo causado ao IBRAM e à SEMA, em decorrência da inexecução
deste contrato, reparando os danos causados;

14.17. Dar ciência ao IBRAM e à SEMA, imediatamente e por escrito, sobre qualquer
anormalidade que verificar no imóvel;

14.18. Levar imediatamente ao conhecimento do Executor do Contrato qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorra durante o contrato de locação, para adoção das medidas
cabíveis, bem como comunicar, por escrito, e de forma detalhada, todo po de acidente que
eventualmente venha a ocorrer;

14.19. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo IBRAM e pela SEMA, atendendo
de imediato as reclamações;

14.20. Supervisionar e coordenar os trabalhos das empresas contratadas para realizar serviços
no imóvel, assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução
dos serviços;

14.21. Responder por danos causados diretamente ao IBRAM  e à SEMAou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo;

14.22. Designar um profissional, denominado preposto, aceito pelo IBRAM e pela SEMA, para
durante o período de vigência do contrato, representá-la, sempre que for necessário;
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14.23. Atender prontamente às solicitações que se fizerem necessárias referentes ao contrato
de locação, inclusive apresentar documentação acerca da sua regularidade jurídica, fiscal e
trabalhista ou de eventual intermediário, seja pessoa sica ou jurídica, bem como declaração acerca
do cumprimento do ar go 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93 (vedação do trabalho infan l e juvenil em
certas circunstâncias);

14.24. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigida por força da Lei, ligadas ao cumprimento do
presente Termo de Referência;

14.25. O LOCADOR não poderá transferir a terceiros por qualquer forma, no todo ou em parte,
os direitos e obrigações assumidas durante o Contrato;

14.26. Os profissionais e prepostos do LOCADOR não terão qualquer vínculo emprega cio com
o LOCATÁRIO, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da
legislação trabalhista, previdenciária, infortunística do trabalho, fiscal, comercial e outras correlatas, a
qual o LOCADOR se obriga a saldar na época devida.

14.27. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais, ambientais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, ao IBRAM/DF ou a terceiros;

14.28. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

14.29. Apresentar ao IBRAM/DF e à SEMA, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução dos serviços, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

14.30. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica com relação a seus empregados, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade ao IBRAM/DF e à SEMA;

14.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do IBRAM/DF
e à SEMA, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

14.32. Relatar ao IBRAM/DF e à SEMA toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

14.33. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.34. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.35. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do
Contrato;

14.36. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
sa sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

14.37. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições  contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor
inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993.

15. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

15.1. Proporcionar todas as condições para que o LOCADOR possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;

15.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo LOCADOR, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.3. Observar para que durante a vigência do contrato, seja man da pelo LOCADOR, a
compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na contratação;

15.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(es)
especialmente designado(s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;

15.5. No ficar o LOCADOR por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

15.6. Permi r a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei n° 8.245 de
18/10/1991;

15.7. Res tuir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal e adequado e, as modificações realizadas em detrimento de mudanças

Termo de Referência 7 (2974829)         SEI 00391-00010741/2017-62 / pg. 9



decorrentes do seu uso normal e adequado e, as modificações realizadas em detrimento de mudanças
do layout definido e fornecido inicialmente ao LOCADOR;

15.8. Facultar acesso, dos prestadores de serviços vinculados ao LOCADOR, às instalações do
imóvel, nas áreas as quais esteja prevista a execução de serviços;

15.9. Efetuar os pagamentos devidos nas condições e preços pactuados, bem como dentro
dos prazos contratados;

15.10. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, na forma da Lei n°. 8.666/93;

15.11. Designar Executor para acompanhamento e fiscalização do contrato;

15.12. No ficar o LOCADOR diante de qualquer irregularidade encontrada na execução do
Contrato;

15.13. Aplicar as penalidades previstas no Contrato, na hipótese do LOCADOR não cumpri-lo
parcial ou totalmente;

15.14. Observar para que durante a vigência do Contrato, seja man da pelo LOCADOR, a
compa bilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

15.15. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela Contratada;

15.16. Efetuar os pagamentos devidos nas condições e preços pactuados, bem como dentro
dos prazos contratados;

15.17. Glosar nas faturas a serem pagas as importâncias es madas rela vas aos danos
causados por sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato;

15.18. Aplicar as penalidades previstas no contrato, na hipótese da Contratada não o cumprir
parcial ou totalmente;

15.19. Encaminhar todas as comunicações formalmente por meio do endereço eletrônico (e-
mail) informado pela Contratada;

15.20. Rescindir o contrato, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;

15.21. Além das obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993, o IBRAM/DF deverá responder
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos caso de dolo e de culpa;

15.22. O IBRAM/DF rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os
termos deste Termo de Referência.

16. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO DE MERCADO

16.1. Os valores propostos serão aferidos junto ao mercado por meio de pesquisa
mercadológica , avaliação da Câmara de Valores Imobiliários do DF e/ou laudo da Terracap.

16.2. DAS PROPOSTAS

16.2.1. As propostas deverão ser entregues até o prazo máximo de 15 (quinze) dias após a data
de publicação do edital na sede do IBRAM e da SEMA, localizada no Setor de Edi cios Públicos Norte - 
SEPN 511, Bloco "C", Ed. Bi ar IV. Brasilia  - DF  -  CEP: 70.750-543, andar térreo, Protocolo, tendo
como destinatário a Diretoria de Logística e Infraestrutura  - DILOG/SUAG.

16.2.2. As propostas não poderão ter emendas, rasuras ou entrelinhas.

16.2.3. As propostas deverão estar datadas, conter nome ou razão social, CPF ou CNPJ, banco,
conta corrente e agência (código e endereço),  dados do LOCADOR ou de seu representante legal,
endereço completo, telefone, fax e e-mail, conter todos os dados do imóvel e deverão estar assinadas.

16.2.4. Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com
validade não inferior a 90 (noventa) dias.

16.2.5. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas que direta ou
indiretamente sejam decorrentes da contratação de locação do imóvel e deverá ser discriminado o
seguinte: - Preço de locação por m² de área construída, área ú l disponível no imóvel,
especificações do imóvel, com apresentação de Memorial Descri vo, Fotos, Folders e desenhos de
arquitetura e prazo para execução das adaptações necessárias.

16.2.6. Devem ser considerados na proposta os valores mensais e anuais da locação.

16.3. Documentos que devem acompanhar a proposta:

16.3.1. Documento/ procuração que comprove ser o representante legal do LOCADOR;

16.3.2. Cópia auten cada do CPF e da Carteira de Iden dade do proprietário do imóvel, bem
como comprovante de residência e Cer dão de Nada Consta emi da pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região, pelo Tribunal de Jus ça do Distrito Federal e dos Territórios e pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região;

16.3.3. Dois números de telefone para estabelecer-se contato com o proprietário do imóvel;

16.3.4. Certidão negativa de IPTU do imóvel;

16.3.5. Certidão de quitação com taxas;

16.3.6. Cer dão de regularidade do proprietário do imóvel junto à Fazenda Pública Federal e à
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do Distrito Federal;

16.3.7. Cópia da documentação dominial do imóvel (habite-se, escritura e cer dão atualizada
do Registro Geral de Imóveis - RGD, livre de quaisquer ônus;

16.3.8. Projeto de arquitetura do imóvel (planta baixa de todos os pavimentos), impressa em
escala 1:50 e em meio digital, arquivo com extensão DWG;

16.3.9. Documento contendo todas as áreas (m²) que compõem a edificação (descrição
minuciosa do imóvel, localização, área sica, instalações existentes, informação da idade real do
imóvel, etc);

16.3.10. Registro fotográfico do imóvel (interno e externo), que permita visualizar suas
características e condições atuais de conservação;

16.3.11. Caso haja taxa condominial, encaminhar planilha especificando e detalhando todos os
serviços e/ou materiais que serão incluídos na cobrança dessa taxa;

16.3.12. Termo ou Declaração se responsabilizando pelas adequações que se façam necessárias
para que o IBRAM  e SEMA possa se instalar no imóvel.

17. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

17.1. No sen do de vistoriar e avaliar os imóveis, para verificar se estes atendem com
qualidade à demanda do órgão, será cons tuído Grupo de Trabalho, no âmbito do IBRAM, cujas
atividades envolvem a procura por imóveis que atendam as necessidades do Instituto e da SEMA, além
da avaliação dos imóveis ofertados e pesquisados.

17.2. A escolha da proposta vencedora, será subsidiada pelas informações coletadas pelo
Grupo de Trabalho e caberá a avaliação do Dirigente máximo do IBRAM e da SEMA.

17.3. A escolha deverá recair sobre o imóvel que melhor atenda aos interesses públicos a que
se destina a locação, primando pelos princípios da eficiência e economicidade.

17.4. O resultado da avaliação das propostas será dirigido aos concorrentes via email e/ou
por ofício.

17.5. Após avaliação dos imóveis, aquele considerado como a melhor alterna va será objeto
de negociação especifica. Na ocasião será fornecido projeto de arquitetura de interior, definindo a
ocupação do imóvel e apresentando a disposição do mobiliário e áreas de circulação, também
servindo para orientar todas as adequações necessárias, especialmente das redes elétrica, lógica e
telefonia interna, a cargo do LOCADOR.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O LOCADOR deverá apresentar ao LOCATÁRIO, até o 5° dia ú l de cada mês, a fatura
relativa à locação no mês anterior, para fins de conferência e pagamento.

18.2. O LOCATÁRIO efetuará o pagamento, em até 30 dias após o recebimento da fatura
(devidamente acompanhada das cer dões nega vas exigidas em Lei), desde que essa esteja de
acordo com o Contrato e em condições de ser liquidada, conforme ateste a ser emi do pelo Executor
do Contrato.

18.3. Os pagamentos serão liberados, mensalmente, mediante conferência e ateste do
Executor do Contrato, de acordo com as normas de execução orçamentária, financeira e contábil do
Distrito Federal.

18.4. O LOCADOR concederá o período de até 30 (trinta dias) isento de cobrança e
pagamento, contados após a assinatura do termo de recebimento do imóvel, para que o LOCATÁRIO
possa providenciar a mudança da sua sede atual e ocupar integralmente o novo imóvel.

18.5. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a
parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do
efe vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do
Decreto nº 37.121/2016.

18.6. Observar a obrigatoriedade de pagamentos no BRB de valores iguais ou superiores a
R$5.000,00, nos termos do Decreto nº 32.767/2011, que dispõe sobre a regulamentação para a
movimentação dos recursos financeiros alocados à “Conta Única” do Tesouro do Distrito Federal, e dá
outras providências.

19. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Serão formalizados 2 (dois) contratos de locação: um contendo as necessidades do
IBRAM e o outro abrangendo as necessidades da SEMA/DF, ambos independentes, sendo
realizado apenas um chamamento com o intuito de gerar uma economia processual, dado que os
dois órgãos pretendem ocupar o mesmo prédio.

19.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais servidores do
IBRAM/DF e da SEMA, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993,

e dos Decretos nos. 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e 32.753, de 04 de fevereiro de 2011.

19.3. A fiscalização da contratação será exercida por um executor (e suplente) ou por uma
comissão executora formalmente designada pelo IBRAM/DF e da SEMA, no que couber, a(o) qual
compe rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
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Administração.

19.4. O executor ou os membros da comissão gestora do contrato deverá(ão) ter a
experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

19.5. O executor ou a comissão gestora do contrato anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis, adotando assim as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

19.6. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30 de abril de 2008, quando for o caso.

19.7. O executor ou a comissão gestora do contrato, ao verificar durante a execução
contratual a necessidade de redimensionamento da produ vidade inicialmente pactuada, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual, respeitando-se
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

19.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 80 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.

19.9. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

19.10. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

20. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1. Serão formalizados 2 (dois) contratos de locação: um contendo as necessidades do
IBRAM e o outro abrangendo as necessidades da SEMA/DF, ambos independentes, sendo
realizado apenas um chamamento com o intuito de gerar uma economia processual, dado que os
dois órgãos pretendem ocupar o mesmo prédio.

20.2. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato administra vo
estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garan as, obrigações e responsabilidades entre
as partes, em conformidade com este Termo de Referência e da proposta de preços da licitante
vencedora.

20.3. A vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado, por
interesse das partes, por meio de Termo Adi vo,observando-se a Lei nº 8.666, de 1993, e a Lei nº
8.245/1991 e após a verificação da real necessidade e com vantagens para o IBRAM/DF e SEMA/DF na
continuidade dos Contratos.

21. DO REAJUSTE

21.1. Será admi do o REAJUSTE do valor do contrato, com base no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA apurado durante o período, observada a periodicidade mínima de 12
(doze) meses, a contar da data de assinatura, conforme o art. 4º do Decreto nº 36.246/2015.

22. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. O Contratado, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do Termo de
Contrato, prestará garan a no valor correspondente a 2% (2 por cento) do valor do Contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei n°8.666, de 1993.

23. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1. A par cipação de consórcios não será admi da, uma vez que o objeto a ser adquirido é
amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar
dano à administração por frustrar o próprio caráter competitivo da disputa pelo menor preço.

23.2. Pelo mesmo fato não há mo vos para se admi r a subcontratação, de forma a gerar
outros instrumentos contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública.
Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

24. DA SUSTENTABILIDADE

24.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos
no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que
regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666/1993, o qual estabelece a implementação de critérios, práticas e
ações de logís ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta,
autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos
ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares e, preferencialmente
dotadas de certificação, tais como:

Projeto luminotécnico racional e de alto desempenho;
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Orientação da edificação de acordo com a melhor insolação e ven lação natural, para
proporcionar maior conforto ambiental e eficiência energética;

Sistema de climatização inteligente;

Equipamentos de baixo consumo energético;

Elevadores inteligentes;

Sistema de retardo de contribuição de águas pluviais;

Aproveitamento de águas pluviais;

Reaproveitamento de águas cinza residuais do sistema de ar-condicionado;

Utilização de materiais de baixo impacto ambiental;

Destinação adequada dos resíduos da construção;

Espaços adequados para armazenamento e triagem de resíduos recicláveis.

25. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. As licitantes e/ou contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas,
garan da a prévia defesa, ficam sujeitas às sanções estabelecidas no Decreto Distrital nº 26.851, de
30/05/2006, e alterações posteriores.

25.2. Independente das sanções legais cabíveis, a licitante/contratada ficará sujeita ainda ao
ressarcimento das perdas e danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo no descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

26. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26.1. Os casos omissos não contemplados neste Termo de Referência serão regidos pela
legislação vigente, especialmente pela Lei Federal nº 8.666/93.

27. DA COMUNICAÇÃO

27.1. Informações complementares podem ser adquiridas no telefone 61-3214-5669, falar
com Maiara Borges ou Flavio Madriles, no horário das 9h às 12h e das 13h às 18h, ou por meio  do 
endereço  eletrônico  e-mail:  maiara.borges@ibram.df.gov.br  ou flavio.madriles@ibram.df.gov.br

28. DOS ANEXOS

28.1. São partes integrantes do presente Termo de Referência, os seguintes anexos:

ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

29.1. Nos termos da Lei, este Termo de Referência está adequadamente instruído, tendo sido
elaborado por servidor com conhecimento técnico para tratar do presente objeto, conforme
identificação abaixo:

29.1.1. Elaborado por: 

MAIARA BORGES

DILOG/SUAG

Diretora de Logística e Infraestrutura

Telefone: (61) 3214-5669

E-mail: maiara.borges@ibram.df.gov.br

29.1.2. Revisado por:

FLAVIO PEREIRA MADRILES

GEAP/DILOG/SUAG

Gerente

 

MILZARA MENEZES DE SOUZA

GECOC/DILOG/SUAG

Gerente

 

HUGO RANGEL MIRANDA VASCONCELOS

DIGEP/SUAG

Técnico de Segurança do Trabalho

29.2. Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, APROVO o presente Termo de Referência e ra fico a veracidade de todas as informações
exaradas, conforme identificação abaixo. Afirmo a ausência de direcionamento do objeto em tela.
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29.3. Aprovado por:

CLEYCIONE CARLOS DA SILVA

SUAG/PRESI/IBRAM

Chefe

 

 

.                                                                                                                                                               .

 

ANEXO II

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 

(IMPRESSA EM FOLHA TIMBRADA DO FORNECEDOR)

 

Brasília, ___ de _________ de 201_.

 

Ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM

 

Prezado (a) Senhor (a),

Nos termos do Termo de Referência, apresentamos nossa empresa e proposta comercial nos termos
que se seguem.

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:                                                                Fax:

E-mail:

 

Cotação de Preços:

Os preços ofertados estão discriminados individualmente, conforme tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL (R$)

01 LOCAÇÃO DO IMÓVEL XXX XXX

02 CONDOMÍNIO XXX XXX

Validade da proposta:

Esta proposta é válida até o dia ____/____/___, que atende o mínimo de 90 (trinta) dias contados de
sua apresentação.

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Para fins do disposto no Termo de Referência em referência, declaramos, sob penas da lei, em
especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

a) A intenção de apresentar a proposta e sua elaboração foi feita de maneira independente, não sendo
informado a, discutido com ou recebido de, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, qualquer

participante, potencial ou de fato, do certame acima mencionado;

b) Não houve tentativa, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, de influência na decisão de
qualquer outro participante, potencial ou de fato, do pleito em referência, quanto à participação ou

não do referido certame;

c) Que o conteúdo desta proposta não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer integrante da Administração ou outro participante, potencial

ou de fato, antes da abertura oficial das propostas;

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Declaramos ciência e concordância de todas as cláusulas e manifestamos nosso pleno acordo em
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cumprir o estabelecido no Termo de Referência deste certame e responsabilizar-se pelas transações
efetuadas em nosso nome, assumindo como firmes e verdadeiras todo os atos praticados diretamente

ou por seu representante, nos termos do Decreto nº25.966/2005.

 

DECLARAÇÃO DO PREÇO INTEGRAL

Declaramos que nos preços cotados na nossa proposta estão incluídas todas as despesas relativas à
entrega dos produtos, bem como de todos os tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou

indiretamente, incidam sobre o valor do eventual fornecimento.    

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Declaramos, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que não estamos em processo
de falência ou concordata, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa

habilitação no presente certame, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN MARE Nº 05/95.

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Declaramos, na forma do inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no Termo de Referência da presente licitação e no Decreto nº

25.966/2005.          

 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

Declaramos, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº
9.854/1999, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não empregamos menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na

condição de aprendiz.

 

DECLARAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS

Declaramos, sob as penas da Lei, que não estamos sob pena de interdição temporária de direitos, de
que trata o art. 10 da Lei nº 9.605/1998.

 

DECLARAÇÃO DO DECRETO Nº 7.203/2010

Declaramos, conforme disposto no § 3º do art. 3º do Decreto nº 7.203/2010, que os administradores
ou sócios com poder de direção desta empresa não são cônjuges, companheiros ou parentes em linha

reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo em
comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda desta contratação.

 

DECLARAÇÃO DA LEI Nº 9.605/1998

Declaramos, na forma do art. 10 da Lei 9.605/1998, que não estamos sob pena de interdição
temporária do direito de licitar com a Administração Publica.

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO

Declaramos que nos responsabilizamos pelas adequações que se façam necessárias para que o
IBRAM  e SEMA possa se instalar no imóvel, nos termos do Termo de Referência.

 

Atenciosamente,

 

_______________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado eletronicamente por MAIARA BORGES - Matr.0263886-X, Diretor(a) de
Logística e Infraestrutura, em 25/10/2017, às 14:47, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de
16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THAINA PEREIRA MOURA DE OLIVEIRA -
Matr.0183988-8, Superintendente de Administração Geral - Substituto(a), em 25/10/2017, às
18:05, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 2974829 código CRC= 506E1E72.
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